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Kabinet Burgemeester
behandeld door Dienst Juridische Zaken BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

ter vrijwaring van openbare orde en veiligheid -
ar|134 $1 en 135 NGW
dd.20 mei2O21

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BIJ HOOGDRINGENDHEID . BESLUIT
BURGEMEESTER TOT BIJZONDERE VEILIGHEIDSMAATREGELEN N.A.V. DE SO.DAGEN
vrERrNG OP 20 -21 -22MEt2021

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoegdheid

r Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 63 houdende de bevoegdheid van de
burgemeester tot nemen van maatregelen inzake bestuurlijke politie en dringende
politieverorden i ngen;

o Nieuwe Gemeentewet, in her bijzonder artikel 134 $ l;

Juridische grondslag

o De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel I 19, 133, 135 $2;
r De wet van 24 iuni 2013 inzake de gemeentelijke administratieve sancties
o Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de

verspreiding van het coronavirus COVID- l9 te beperken, en latere wijzigingen;
o de Algemene Politieverordening (APV) van de stad Menen, zoals goedgekeurd in de

gemeenteraad van I I juni 2012, en de latere wijzigingen;
o ln het bijzonder art. 33, dat bepaalt dat " Niemand mag een vermomming dragen die

van aard is de openbare orde te storen."
o in het bijzonder art. 185 APV, dat toelaat om tijdens 1OO-dagen vieringen zich

wel verkleed of vermomd te begeven op publiek toegankelijke plaatsen
o Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

Context. feiten en motivatie

Naar jaarlijkse traditie wordt door de laatstejaarsstudenten van de middelbare scholen ook te
Menen de 1OO-dagen gevierd; dit studentenevenement is dit jaar om reden van Covid- l9
omgezet naar de 'SO-dagen viering', die voorzien is op 2l mei 2021, rekening houdend met de

beperkende veiligheidsmaatregelen ter preventie van verspreiding van COVID l9;

Gezien het specifieke recente incident heden op 20.05.2021, waarbij via sociale media zeer
ernstige bedreigingen werden geuit t.a.v. de school, de leerlingen en de directie. Deze
bedreigingen worden uiterst ernstig genomen, waardoor zeer dringend bijkomende
veiligheidsmaatregelen dienen genomen worden voor de komende SO-dagenviering.

Gelet op het crisisoverleg hierover met de politie, het stadsbestuur, de betrokken stadsdiensten
(jeugd, veiligheid, noodplanning...) heden 20 mei 2021 , waarbij ook concreet overleg werd
gepleegd met de betreffende schooldirecties;
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Overwegende dat de schooldirecties zelf oordelen omtrent de nodige veiligheidsmaatregelen

binnen de schoolmuren en aan de schoolpoorten, en zij instaan om alle noodzakelijke

maatregelen te nemen; dat verkleedkledij binnen de school kan worden toegestaan, waarbij de

instructies van de schooldirecties dienen worden nageleefd;

Overwegende dat het wenselijk blijft om de geplande festiviteiten van SO-dagen-viering wel te

laten doorgaan, zodat jongeren in Menen dit scharniermoment toch kunnen beleven en

meemaken, zij het binnen de huidige beperkende coronamaatregelen , doch waarbij ook
bijkomende specifieke voorzorgsmaatregelen worden opgelegd en noodzakelijk zijn in functie

van de openbare veiligheid, gezien het acute veiligheidsrisico en de verhoogde waakzaamheid;

Overwegende dat - gezien het ernstige incident van bedreiging - het aangewezen is om

gedurende deze SO-dagen viering een uitdrukkelijk verbod op te leggen tot het dragen van enige

vermomming of kledij, die angstgevoelens zou kunnen opwekken of het veiligheidsgevoel van

studenten, burgers of omstaanders kan aantasten.

Overwegende dat de specifieke maatregelen , nl. het verbod op enige vermommingen wenselijk

en nodig zijn om de mogelijke dreiging van geweld te voorkomen; dat ook de handhaving van de

openbare orde en veiligheid dient gewaarborgd te zijn in deze specifieke omstandigheden;

Gelet op het voorstel vanuit het veiligheidsoverleg met de politie ter zake, en voorstel tot
opmaak van een tijdeliike politieverordening bij hoogdringendheid door de burgemeester,

specifiek voor donderdag2} mei en vrijdag 2l mei 2021 tot zaterdagochtend 22 mei 202 I ;

Overwegende dat deze maatregelen proportioneel en subsidiair zijn met diverse andere

veiligheidsmaatregelen en -initiatieven die door de politie en door de scholen zelf worden
genomen n.a.v. de 50- dagen viering.

Overwegende dat het aangewezen is deze specifieke voorzorgsmaatregelen te nemen binnen

het ruimere centrumgebied van de stad Menen, gelet op de aanwezigheid van diverse middelbare

scholen, het station, en het jeugdcentrum Park Ter Walle; dat de perimeter kan afgebakend

worden met de bebouwde kom van de deelgemeente Menen;

Overwegende dat de veiligheidsmaatregelen ter preventie van verspreiding van COVID l9
onverminderd blijven gelden, waaronder de algemene mondmaskerplicht in scholen en op

drukke plaatsen , waaronder de Rijselstraat in Menen en het samenscholingsverbod van meer

dan l0 personen;

Gelet op de uiterste hoogdringendheid, waarbij het zonder uitstel noodzakelijk is dat de

burgemeester een politieverordening opmaakt ter vrijwaring van de openbare orde

BESLUIT:

ARTIKEL I

Naar aanleiding van de 50-dagen viering 2021 worden, naast het algemeen geldend verbod op

samenscholing vanmeer dan I 0 personen in functie van de preventie van COVID I 9 , volgende

verbodsbepalingen opgelegd :
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Vandonderdag20mei 2021 van l8u00totzaterdag22mei202l om 06u00ishetverboden,
op de openbare weg of openbaar domein en publiek toegankelijke plaatsen:

- Zich'verkleed of vermomd' op de openbare ruimte te begeven. Afwijkingen op dit
verbod zijn niet toegestaan.

- het bezit en/of gebruik van voetzoekers, bommetjes, thunderflashes, (feest)vuurwerk,
knal-of rookbussen, of andere gelijkaardige materialen.

ARTIKEL 2

Alle voorwerpen aangetroffen in strijd met dit reglement zullen administratief in beslag worden
genomen en worden verwijderd via de reguliere afvalverwerking.

ARTIKEL 3

Deze verbodsbepalingen zijn geldig binnen de perimeter van de bebouwde kom van Menen.

ARTIKEL 4

Overtredingen van dit besluit zullen worden bestraft met een administratieve geldboete ten
bedrage van maximum 350,00 Euro overeenkomstig de procedure bepaald bij titel I van de

Algemene Politieverordeningvan ll juni 2012 en dewetvan 24 juni 2013 betreffende de

Gemeentelij ke Adm inistratieve Sancties.

ARTIKEL 5

Deze politieverordening wordt bekendgemaakt, via de gemeentelijke webtoepassing (digitaal
loket), op de gemeentelijke website, en in het register van bekendmakingen, conform de

bepalingen van arc . 286 en 287 Decreet lokaal Bestuur.

ARTIKEL 6

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan

- de Korpschef van de PZ Grensleie
- de sanctionerend ambtenaar in Kortrijk
- dienst Veiligheid en Samenleving Stad Menen.
- de griffie van de politierechtbank Kortrijk (srt.parketkortriik@iust.fgov.be )
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Kortrijk

(po I itierechtban kkortri j k@j u st.fgov. be)
- de griffie van de provincie(griffie@west-vlaanderen.be)

directeur
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